5 ENKLA SÄTT
ATT FÅ FLER
MEDLEMMAR
När ni rekryterar medlemmar till er förening ska ni tänka på att alla som tar del av

Vad får vi inte göra?

eller stöttar er förening kan bli medlemmar. En medlem behöver alltså inte

En förening får inte skriva upp som medlem utan att personen går med på det.

nödvändigtvis vara någon som är aktiv i föreningsarbetet.

En förening får inte heller skriva upp medlemmar från förra året utan
personernas godkännande. Ni kommer här få tips om hur man bjuder in

Vem kan bli medlem?

medlemmar från förra året, så de kan registrera sig som medlemmar igen!

Alla! Ja, alla som på något sätt rörs av er verksamhet kan bli medlemmar. Det kan
till exempel vara personer ni känner eller som går på er skola. Det innebär att alla
som gillar det ni gör är potensiella medlemmar. Det enda kravet är att personen
frivilligt går med i er förening och uppdaterar sitt medlemsskap varje år. För att
en medlem ska vara bidragsgrundande, alltså att ni får bidrag för medlemmen
från Ung Media ska personen vara mellan 6 till 25 år. För varje bidragsgrundande
medlem betalar Ung Media Sverige 30 kronor till er förening per år.

Hur får vi nya medlemmar?
Det finns flera sätt att få nya medlemmar till er förening. Alla metoder är bra för
olika tillfällen. Försök att blanda metoderna för att nå flest personer. Här
kommer fem enkla tips!

1
Tips!
Sprid länk för onlineregistrering

Förkorta onlinelänken via Bitly. Det gör ni snabbt och smidigt genom att gå in

En länk från Ung Medias medlemssystem eBas (ebas.ungmedia.se) kan spridas

på bitly.com och klistra in onlinelänken i skrivfältet. Bitly skapar då en kortare

snabbt och enkelt via sociala medier. Att registrera sig via länken tar max en minut!

länk som är lättare att sprida. Testa att skicka länken i ett privat meddelande
på till exempel Facebook, Messenager, WhatsApp, Instagram eller i ett sms.

Hur hittar vi länken?
För att komma åt länken, gå in i eBas under fliken Medlemmar, klicka på
Onlineregistrering, tryck på knappen Aktivera onlineregistrering (om den inte redan
är ifylld). Kopiera länken som finns bredvid Adress registreringssida.

Då är chansen större att personen faktiskt kommer klicka på länken och bli
medlem!

2
Bjud in förra årets medlemmar
Ett snabbt och enkelt sätt att nå förra årets medlemmar är att gå in på eBas,

Ett alternativ är att ladda ned listan med förra årets medlemmar och skriva ett personligt

och under fliken Medlemmar → Medlemslistan och trycka på den gröna

mail där ni ber dem skriva upp sig igen. För att göra detta gå ni in under fliken Medlemmar

knappen Skicka inbjudningar till förra årets medlemmar.

→ Medlemslistan och välj föregående år i rullmenyn. Då kommer förra årets medlemslista
att visas. Tryck sedan på knappen Exportera urval för att ladda ned medlemslistan.

Då skickas det automatiskt ut ett mail till alla medlemmar som inte har
skrivit upp sig ännu och uppmanar dem att bli medlemmar igen!

I medlemslistan kan ni sedan markera alla e-postadresser och skriva ett personligt
meddelande från er förening. Där kan ni också se alla telefonnummer och ringa
medlemmarna om det skulle behövas.

3

4

Medlemsregister i Excel-ark

Medlemsblanketter på papper

Ni kan också sköta medlemsregistreringen i ett Excel-ark. Det kan till

Att låta medlemmar skriva upp sig direkt på ett vanligt papper kan vara smidigt om ni vill

exempel vara bra om ni värvar medlemmar i en lokal med dålig

vara säkra på att människor inte glömmer bort att fylla i den digitala länken. Men tänk

internetuppkopplingen och direktlänken inte fungerar. Ladda ner den

då på att det är ni själva som får mata in uppgifterna i medlemssystemet eBas.

särskilda Excel-mallen från eBas. Ni hittar Excel-mallen under fliken
Medlemmar → Ladda upp lista, tryck på Excel 2007 eller senare i rutan

En mall för hur en medlemsblankett kan se ut kan skickas till er via mejl.

Mallar.

Kontakta info@ungmedia.se.

Fyll i mallen och ladda sedan enkelt upp hela lista i eBas. Då läggs
medlemmarna in automatiskt.

5
Syns där det finns mycket folk

Kontakta oss!

Ibland finns det inga genvägar. Det bästa sättet att rekrytera nya

Har er förening fler tips på hur ni lyckats rekrytera fler medlemmar? Kontakta oss så kan vi

medlemmar är att ställa sig där det rör sig mycket folk, sätta upp lappar eller

dela med oss av tipsen till andra föreningar.

lägga fram broschyrer. Till exempel på anslagstavlor, i bibliotek eller
skolkorridorer.

Har ni frågor? Tveka inte att kontakta oss på Ung Media Sverige!
info@ungmedia.se

Var på plats och informera om er förening. Förklara att nya medlemmar gör
att er förening får mer bidragspengar, så ni kan göra ännu bättre saker!
Medlemskapet är dessutom gratis, så vem förlorar på det? Kom ihåg att
informera eventuell personal på plats om vilka ni är och vad ni gör.

Följ oss i sociala medier

Ung Media Sverige

ungmediasverige

@UngMediaSverige

